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Margarita Fernández Cruz, secretària interventora de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt,
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 6 d’octubre de
2020, adoptà l’acord que copiat de l’esborrany de l’acta diu així:
Punt. 2.1. Incoació expedient servei d’assessorament i assistència d’arquitectura (exp.: 01
04 009 1089 2020) (2020_10464).
“Proposta de la Regidoria de Règim Intern
L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es
traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), disposa que la celebració de
contractes per part de les Administracions Públiques requereixen

la tramitació prèvia del

corresponent expedient que s’ha d’iniciar per l’òrgan de contractació amb la motivació de la
necessitat del contracte en els termes de l’article 28 de l’esmentada llei.
Vist que l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt té la necessitat d’iniciar el procediment de
contractació del serveis d’assessorament i assistència d’arquitectura de l’Ajuntament de La
Pobla de Claramunt
Les característiques del contracte que es pretén adjudicar són les seguidament detallades:

Tipus de contracte: Contracte de serveis
Objecte del contracte: d’assessorament i assistència d’arquitectura de l’Ajuntament de La
Pobla de Claramunt
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codis CPV: 71200000-0
Valor estimat del contracte: 54.545,44 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 24.793,39 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs:

IVA%: 5.206,61€

30.000,00 €

Durada de l'execució: 2 anys

Durada màxima: 4 anys

Vist el compromís de despesa de l’aplicació pressupostària 102.1510.22799 “Altr.,treb., realitz.
per altres empreses (Urbanisme) del pressupost municipal per a l’ exercici 2021, d’acord amb
l’informe de la Intervenció municipal de data 1 d’octubre de 2020 (referències núm.:
220209000001 i 220209000002 respectivament).
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Vist l’informe de la Secretaria municipal, i de conformitat amb el que estableix la disposició
addicional segona de la LCSP, l’alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
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següents
ACORDS:
PRIMER. Iniciar l’expedient per a la contractació descrita en els antecedents mitjançant
procediment obert simplificat.
SEGON. Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d’adjudicació.·
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per UNANIMITAT de tots els membres assistents,
adoptant-se en els termes de la mateixa.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local municipal, en virtut
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant decret d’Alcaldia
núm.: 229 de 5 de juliol de 2019 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.:
CVE 2019026861 el dia 29 de juliol de 2019.
I perquè així consti, s’estén el present certificat, amb el vistiplau de l’ alcalde a l’empara de
l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i a reserva del text definitiu de
l’acta.
Vist i plau
L’alcalde

Antoni Mabras Marimon
La Pobla de Claramunt, data de la signatura electrònica
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